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Deputado quer
instalar sistema de
monitoramento por
vídeo em todo o Estado
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PM persegue carreta
na PR-323 e descobre
que estava carregada
com cigarros

PÁGINA

16

Umuarama começa
com vitórias no
Paranaense e na Liga
Nacional de Futsal

ROTATIVO

ALEX MIRANDA

O setor de licitações iniciou ontem a primeira etapa do certame para a
contratação de empresa de prestação de serviços que irá gerir durante
dez anos o Sistema de Estacionamento Rotativo no Município. Seis
empresas foram consideradas aptas a participar do processo, passando
pela etapa de habilitação. Os envelopes com as propostas aguardam
lacrados a segunda etapa, que ainda não tem data. A previsão é de que o
serviço esteja funcionando até o fim do ano. l Págs. 8e9
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Projeto de lei sugere distância
de 1.500 metros entre postos
Projeto de lei complementar tramita na Câmara Municipal de Umuarama com o intuito de
regulamentar a instalação de novos postos de combustíveis na cidade. A distância entre um e
outro estabelecimento é um dos pontos tratados no texto, que também traça metas a serem
seguidas pelo Município no ato da liberação de alvarás de funcionamento.
l Pág. 3
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Lotofácil
Megasena concurso: 2294

Descanso nos plantões

Tramita na Câmara o Deputados, um Projeto de Lei que obriga
estabelecimentos públicos e privados de saúde a oferecerem
a enfermeiros e a técnicos de enfermagem espaços de
convivência e para repouso no local de trabalho. O texto de
autoria do deputado federal Ney Leprevost (PSD-PR) prevê
que a área de convivência e repouso deverá ser exclusiva
dos profissionais de enfermagem. Após a publicação da lei, o
poder público terá 60 dias, para regulamentar as medidas nela
previstas. O deputado afirma que o objetivo é garantir aos
profissionais da enfermagem um local apropriado de descanso
durante os plantões.

Armados até a morte Policial
O diretor geral da PF, Rolando
para sempre
Alexandre de Souza, vai
formalizar proposta para
que os agentes policiais
aposentados possam
manter consigo as armas
que utilizavam na ativa.
As armas passariam a ser
devolvidas somente após o
seu falecimento. Proposta
semelhante tramita na
Assembleia Legislativa
do Paraná apresentada
pelo deputado Delegado
Recalcatti (PSD) em 2017. A
essa proposta, foi anexada
outra similar (PL 6/2019),
apresentada pelo deputado
Requião Filho (MDB).

O compromisso do diretor
geral da PF foi feito na
semana passada, durante
comemoração dos 30 anos
da Federação Nacional dos
Policiais Federais (Fenapef).
Souza disse que os policiais
já aposentados “também
poderão receber uma arma,
se quiserem”. “Sempre afirmo
que um policial nunca deixa
de ser policial e, por isso,
proteger a sua vida, família e
propriedade é um direito que
todo profissional da segurança
pública deve ter ao se
aposentar”, avaliou Recalcatti.

Mandados prorrogados

Os integrantes da sociedade civil que fazem parte do
Conselho Estadual de Assistência Social do Paraná poderão
ter os seus mandatos prorrogados por mais 12 meses em
razão da não realização de eleição nesse ano de 2020 por
causa dos efeitos da pandemia do coronavírus. O projeto
de lei 513/2020, do Executivo, já foi aprovado na Alep em
primeiro turno. A proposta retornou aos debates na sessão
plenária de ontem e o próximo passo é seguir para sanção
do Governador do Paraná.

Justificativa

O Governo do Estado justifica a medida pelo “fato de que
as eleições, realizadas nas 5 macrorregionais, envolvem os
399 municípios do Paraná e, uma vez com a pandemia da
covid-19, não há meios para que se realize o pleito eleitoral
sem que com isso se coloque em risco a saúde dos cidadãos
paranaense, se fazendo, pois necessária a prorrogação dos
mandatos”. Com a proposta, os atos dos conselheiros entre
19 de junho até a data da publicação da lei serão validados. E
o processo para a eleição considerando o então biênio 20212023 deverá ter início a partir de 19 de junho do próximo
ano, caso a pandemia esteja controlada.
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Projeto de lei sugere distância
de 1500 metros entre postos
Um Projeto de Lei Complementar que passou a tramitar
há uma semana na Câmara
Municipal de Umuarama, foi
levado ontem ao plenário para
primeiro tur no de discussão
e votação e pretende regulamentar às disposições legais
acerca da instalação de postos
de combustíveis na cidade.
O texto detalha distância entre
um e outro estabelecimento e traça
metas a serem seguidas pelo município no ato da liberação de alvarás
de funcionamento.
A proposta de autoria de um dos
vereadores da cidade, foi analisada
pelas comissões na semana passada e levada à pauta para sessão
ordinária que aconteceu na noite
de ontem (segunda-feira, 31).
Consta no texto que deverão
os estabelecimentos deverão ser
instalados em terrenos de meio
de quadra com área igual ou superior a 1.000 m² (mil metros quadrados). Nos casos de terremos
de esquina, poderão ter área igual
ou superior a 1.500 m² (mil e quinhentos metros quadrados), sendo
que em ambos os casos, os terrenos deverão ter testada mínima de
40m (quarenta metros).
Ainda há a exigência de que os
postos de combustíveis poderão
ser construídos somente com o distanciamento de 1.500 metros (mil
e quinhentos metros), no mínimo
entre um e outro estabelecimento
do mesmo ramo; a 300 metros de
distanciamento mínimo de hospitais e postos de saúde; a 400
metros de distância de escolas, de
igrejas e creches; a 300 metros,
no mínimo, de áreas militares e
de equipamentos comunitários

ALEX MIRANDA

POSTOS terão que ser construídos a uma distância mínima de 1500 metros um do outro
existentes ou programados.
O autor do projeto ressalta
que a intenção é ordenar e regularizar os locais adequados para
a exploração de tal atividade de
forma a contribuir para um crescimento planejado e ordenado

deste ramo de comércio.
Deverão ser adotadas regras
constantes no projeto que irão
garantir mais segurança às outras
atividades que estejam localizadas nas imediações dos postos
de combustíveis.

Prazos

Ainda de acordo com a proposição, a construção de postos – que já
possuam Alvará de Construção, emitido antes da aprovação desta Lei Complementar –, deverá ser iniciada no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da
publicação desta Lei, devendo ser concluída no prazo máximo de um ano, sob
pena de multa correspondente a 1.000 (mil) UFMs.
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Legitimidade

O STF anulou a delação
premiada firmada entre o
Gaeco e o ex-auditor fiscal
Luiz Antônio de Souza,
acusado de ocultar fatos
e mentir para a Justiça.
Segundo o relator do
processo, ministro Gilmar
Mendes, em casos de
manifesta ilegalidade no
acordo, os atingidos por ele
devem poder ir ao Judiciário,
que deve agir para garantir
o respeito a direitos
fundamentais e ao princípio
da segurança jurídica.

Cannabis

Será transmitida pelo
Youtube a reunião da
comissão especial que
analisa projeto de lei sobre
medicamentos formulados
com Cannabis. Segundo
o relator da proposta,
deputado Luciano Ducci
(PSB), o encontro hoje
vai reunir especialistas e
representantes da sociedade
civil para debater o assunto.

Inelegíveis

Paúra, sudorese, febre,
calafrios, dor de cabeça
e frouxos intestinais. Não
é a covid-19, mas são os
sintomas que tomam conta
de uma parcela significativa
de pré-candidatos a prefeito
e vereador. Tudo porque
hoje, o presidente do TCE,
Nestor Baptista, entrega
ao presidente do TRE, Tito
Campos de Paula, a lista dos
inelegíveis no Paraná. Ou seja,
daqueles que têm contas
pendentes ou rejeitadas pelas
câmaras municipais e outras
pendências nos tribunais.

Rastreabilidade

O Paraná prevê nova
ampliação na testagem para
identificação de infectados
pelo coronavírus, com
reforço em rastreabilidade
para isolamento de casos.

TRIBUNA HOJE NEWS, 1º DE SETEMBRO DE 2020

“A rastreabilidade, por
meio de identificação dos
contatos, é uma forma de
identificar pacientes para
realizar exames e antecipar o
acompanhamento de doentes,
agindo assim com mais rapidez
e evitar óbitos ou sequelas pela
doença”, disse o secretário Beto
Preto (Saúde).

Menor Impacto

O presidente da Volkswagen
na América Latina, Pablo Di
Si, disse que a decisão por
demissões nas fábricas da
montadora no Brasil está
sendo adiada para que o
impacto seja o “menor
possível”. “O ajuste de
pessoal é o último. Não
tenho dúvida que vamos
precisar ajustar, mas o
tamanho disso ainda não
sabemos”, afirmou.

Mais empregos

Com investimento de R$ 12
milhões, a Fitaflex, empresa
de Mandaguari, no Noroeste,
prepara-se para a construção
de uma nova unidade de
produtora de percintas, fitilhos
e elásticos - usados para dar
sustentação aos estofados e
aos colchões, por exemplo.
Com mais pessoas aderindo
ao home office, o segmento
de móveis para conforto no
lar vem apresentando bons
resultados. A previsão é elevar
para mais 900 número de
empregos gerados pelo grupo.

Na disputa

A deputada Christiane Yared
(PL), defensora das questões
do trânsito, não tem receio
de trazer a tragédia familiar
para o debate na disputa
da Prefeitura de Curitiba.
“Enquanto eu usar a morte
do meu filho, quantas vidas
serão salvas?”, pergunta.
No entanto, a pré-candidata
garante que as prioridades
são os investimentos em
saúde e educação.

Investimento
em segurança
O Deputado Estadual
e vice-líder do governo,
Soldado Adriano José
encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que visa auxiliar no trabalho das forças
de segurança. A proposta
institui em todo o estado
do Paraná, o Programa
Estadual de Videomonitoramento (PEV). A intenção é aumentar a rede
de monitoramento da
Secretaria de Segurança
Pública. Ainda será realizada a transferência
gratuita de imagens de
circuitos privados de
câmeras de segurança
às autoridades de segurança pública em todo
território estadual.
Com o Programa, a
Secretaria de Segurança
Pública do Paraná (Sesp)
poderá firmar um convênio
para a cessão das imagens das câmeras de vigilância de casas, prédios
públicos e estabelecimentos comerciais, entradas e
saídas nos municípios.
O parlamentar ainda
explica que, através deste
sistema, a polícia poderá
monitorar as imagens em
tempo real, “as câmeras
serão ligadas a um Centro

Integrado de Comando e
Controle, os policiais vão
observar as imagens no
momento em que elas
estarão acontecendo e,
caso alguma ocorrência
aconteça, ou acidente, ou
se um ladrão tentar invadir
alguma casa, na mesma
hora a polícia já vai ser
acionada, e saberá quantas
viaturas mandar para o local
da ocorrência, por exemplo”, explicou o deputado.
TRÂMITE
Após a aprovação do
projeto na Assembleia
Legislativa do Paraná
(alep), os interessados
em ceder as imagens de
segurança ao Estado,
poderão se inscrever
pela internet e um site
será disponibilizado
para o cadastro.
A proposta ainda descreve o grupo de trabalho, com a finalidade de
executar o PEV, que será
composto pelo Secretário
de Estado de Segurança
Pública, o comandante
geral da Polícia Militar, o
delegado geral da Polícia
Civil, um representante
da Casa Civil, um representante da Assembleia
Legislativa e um representante da Celepar.

Olhos da segurança

O projeto de lei está em trâmite na Assembleia Legislativa do Paraná. “É uma possibilidade que nós temos de colocar olhos de policiais militares e civis em todo o momento,
em todas as cidades, desde os grandes centros, até aos
menores municípios. Com isso a gente vai inibir o criminoso.
Imaginem quantos criminosos não conseguiremos colocar
atrás das grades”, indagou o deputado.

GERAL
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PM persegue e apreende
carreta carregada com cigarros
DIVULGAÇÃO

Esfaqueia
ex-companheira
e ex-enteado no
Sonho Meu

CARRETA carregada com cigarros paraguaios estacionada em frente ao Batalhão da PM depois da apreensão, foi levada à Receita Federal
A Polícia Militar de Umuarama
apreendeu uma carreta carregada
com cigarros oriundos Paraguai no
final da tarde do domingo (30). O
veículo com a carga, estava em
uma estrada rural nas proximidades de um estande de tiros às margens da rodovia PR-323.
Segundo relato dos policias, a
apreensão aconteceu por volta das
depois que a Central de Operações
(Copom) recebeu informação anônima, dando conta do paradeiro
do veículo suspeito. Uma equipe
que patrulhava pelo bairro Parque Industrial já havia avistado a
carreta que seguia “em atitude

suspeita” pela rodovia PR-323 e
passou a monitorar o veículo.
Ao perceber que seria parado
pelos policiais, o condutor tentou
fugir para uma região rural, invadindo a estrada vicinal, mesmo
assim continuou a ser seguido pela
viatura da Polícia Militar. O homem
conseguiu fugir, abandonando a
carreta na estrada e correu à pé
por um matagal.
Quando os PMs verificaram a
carga, descobriram que se tratava
de 850 caixas de cigarros paraguaios. O veículo e a carga foram
apreendidos e levados para a
Receita Federal de Guaíra.

Uma mulher de 47 anos e
o filho de 19 foram esfaqueados, no Conjunto Habitacional
Sonho Meu, em Umuarama, no
domingo (30) à noite. As vítimas
foram socorridas por equipes do
Samu e levadas às pressas para
o hospital Norospar.
Segundo informou o 25º Batalhão de Polícia Militar, a mulher e
o filho, haviam sido agredidos por
um homem de 37 anos, que teria
chegado embriagado à residência
e desferido as agressões depois
de uma rápida discussão. O acusado é ex-companheiro da mulher.
Depois que praticou o crime,
o suspeito fugiu sem deixar rastros, mas foi qualificado pelos
policiais militares, que realizaram buscas pelas imediações,
mas não conseguiram localizar
o acusado.

BRANDÃO JR

Ramon Barbosa de Jesus, 21, morreu na noite do domingo
(30), ao sofrer um grave acidente na PR-182, entre Xambrê e Casa Branca. Ele foi socorrido, mas não resistiu. A
vítima estava em uma moto que foi atingida na traseira por
um Golf, conduzido por um morador de Umuarama. Com
o impacto o motociclista caiu. À Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do carro (que tem 24 anos), disse que
a moto seguia com o farol apagado. Ele realizou o teste do
bafômetro e constatou 0,12 mg/l. Jesus foi socorrido pelo
Samu e levado ao Norospar. No entanto o motociclista,
que era morador de Xambrê, não resistiu aos ferimentos.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal
(IML) de Umuarama. Os dois veículos envolvidos estão
no pátio da PRE.
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Morador de Umuarama executado
com tiro na cabeça em Altônia
Um homem, morador em Umuarama, foi assassinado a tiros na
madrugada do domingo (30), quando
estava sentado em frente a uma lanchonete na rua Sete de Setembro,
Jardim Panorama, em Altônia.
Rogério Chaves Couto, de 32
anos, morreu sentado na cadeira e,
segundo a polícia da cidade, dois
homens, ainda desconhecidos,
se aproximaram a pé, por traz da
vítima e efetuaram vários disparos.

De acordo levantamentos feitos no
local, quatro projéteis atingiram a
cabeça de Couto que nem mesmo
se movimentou. Na posição em
que ele estava (sentado) o corpo
permaneceu).
Após efetuarem os disparos,
os assassinos deixaram do local
em um veículo Honda Civic de cor
escura e não foram mais vistos.
A polícia militar foi acionada e um
médico do município constatou o

óbito do homem.
Depois que peritos do Instituto
de Criminalística de Umuarama
fizeram um levantamento da cena
do crime e repassaram os detalhes à Polícia Civil do município,
que já deu início às investigações.
Imagens de câmeras de monitoramento das imediações podem ter
registrado o crime e uma perícia
será feita nos equipamentos a fim
de identificar os executores.

Homem sofreu queimaduras em 60% do corpo na Bararuba
Orlando Bento de Souza, 53
anos, permanecia internado em um
hospital de Londrina ao final da tarde
de ontem, depois que foi socorrido
pelo Samu. Ele sofreu queimaduras
em pelo menos 60 por cento do
corpo, durante um incêndio em sua
residência na rua Bararuba.
Bombeiros da cidade chegaram
rapidamente ao local, mas não
puderam conter as chamas, que
já haviam consumido praticamente todo o imóvel (construído
em madeira).
O morador foi encontrado caído
do lado de fora da residência e
apresentava queimaduras pelo
corpo. Rapidamente foi socorrido
e levado a um hospital de Umuarama, mas posteriormente teve
que ser transferido para um hospital de referência no tratamento
de queimaduras em Londrina.
O incêndio aconteceu no início
da madrugada do sábado (29) e,
de acordo com os levantamentos
feitos pelos bombeiros, a vítima
estava dormindo quando as chamas
começaram a se espalhar. Depois
que inalou muita fumaça, provavelmente tenha acordado e chegou
a sair do imóvel, mas desmaiou

TV CAIUÁ

assim que chegou à garagem.
A residência e os móveis foram
completamente destruídos e outro
morador relatou aos bombeiros que
não sofreu ferimentos e não falou
sobre o que teria causado as chamas, pois disse estar na casa de
parentes quando tudo aconteceu.
O caso será investigado pela
Polícia Civil.
MORADOR estava dormindo quando casa
começou a pegar fogo
INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR
% dia
COMERCIAL+1,2%
PTAX (BC) +0,1%
PARALELO +2,0%
TURISMO +2,0%
EURO
+0,5%
US$ 1 É IGUAL A:
Iene
105,86
Libra est.
0,75
Euro
0,84
Peso arg.
74,18

31/08
comp.
5,4800
5,4707
5,1800
5,1800
6,5364

venda
5,4810
5,4713
5,7300
5,7100
6,5393

% mês
+5,0%
+5,2%
+4,4%
+4,4%
+6,3%

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0517
Libra est.
R$ 7,32
Peso arg.
R$ 0,07
R$1: 1.270,81 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/ Poup. antiga Poup. nova
TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
1/8 a 1/9
0,5000 0,1303 0,0000
2/8 a 2/9
0,5000 0,1303 0,0000
3/8 a 3/9
0,5000 0,1303 0,0000
4/8 a 4/9
0,5000 0,1303 0,0000

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
R$/m2
%m %ano %12m
Paraná (JUL) 1.620,01 0,29 1,66 2,80
Oeste (JUL) 1.627,27 0,26 1,28 2,95

BOVESPA

MERC. RURAL
31/08

IBOVESPA: -2,72%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Cogna ON
Energias do Brasil ON
Gol PN

99.369 pontos
%
R$
-2,88% 21,89
-2,32% 59,68
-3,60% 23,55
-5,16%
5,70
+6,62% 18,69
-5,74% 17,89

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índice em %
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

JUL
0,36
2,23
2,34

AGO
2,74
-

ano 12m
0,46 2,31
9,64 13,02
6,98 10,37

REAJUSTE DE ALUGUÉIS
Índice
JUL
AGO
SET
IGP-M (FGV)
1,0731 1,0927 1,1302
IGP-DI (FGV)
1,0784 1,1037
* Correção anual. Multiplique pelo índice

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)
II
R$ 1383,80
III
R$ 1487,20
II
R$ 1436,60
IV
R$ 1599,40
*Faixa II: empregados domésticos.

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 31/08
PR
SOJA
116,25
MILHO
50,56
TRIGO
60,17
BOI GORDO 222,54
FRANGO
2,80

DIA
-0,4%
-0,4%
1,2%
0,0%
0,0%

30d.
14,8%
17,7%
3,4%
4,2%
0,0%

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gordo @; frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 31/08 FECH.
SOJA
951,25
FARELO
304,60
MILHO
348,50
TRIGO
544,25

DIA
0,75
3,00
2,50
5,00

30d.
6,9%
4,6%
10,3%
2,4%

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

LOTES/ATACADO
Em 31/08
R$/sc
SOJA Cascavel 126,00
SOJA Paranaguá 134,00
MILHO Cascavel 55,00

SEM
0,8%
1,5%
1,9%

30d.
13,5%
15,5%
10,0%

SELIC ANUAL: 2,0% | TJLP: 4,91%
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Alta na
arrecadação
Responsável pela
retração da economia
em todo o mundo, a
pandemia do novo coronavírus está deixando
marcas negativas na
arrecadação dos municípios, principalmente
r efer ente ao ISSQN
(Imposto Sobre Ser viços de Qualquer Natureza). Mas em Umuarama, a realidade foi
diferente nesse primeiro
semestre. A cidade teve
aumento de 3% na arrecadação do imposto
entre janeiro e junho
deste ano, em relação
ao mesmo período de
2019. O valor foi de
R$ 11.3 milhões. Apesar do crescimento,
o número de notas
fiscais emitidas caiu
24% no período.
A incer teza do
momento também afetou quem estava pensando em abrir um
negócio. A queda foi

pequena. Houve redução apenas de 1% em
novas inscrições municipais entre janeiro
e junho deste ano,
em relação a 2019.
Por outro lado, houve
queda no fechamento
de estabelecimentos.
159 empresas solicitaram encerramento de
inscrições em 2020,
ante 894 no primeiro
semestre do ano passado. “Apesar de animador, esse número
pode não representar
a realidade da economia. Muitas empresas
podem estar esperando
o retorno pleno das atividades para contarem
os prejuízos”, diz Luiz
Alber to Rodrigues, CEO
da Eicon. De janeiro a
junho de 2020 foram
aber tas 843 empresas.
No mesmo período, mas
em 2019 foram aber tas
852 novas empresas
em Umuarama.

Recuperação na redução de notas

A crise gerada pela pandemia também é percebida na quantidade de notas fiscais eletrônicas de
serviços emitidas. O montante chegou a 278 mil,
uma retração de 24% em comparação com 2019.
No semestre, as quedas mais acentuadas foram
nos meses de abril e maio, em junho já é percebida uma melhora, indicando o início de uma retomada econômica. O mês com o maior número de
emissão de notas no primeiro semestre de 2020
foi janeiro, alcançando mais de 52 mil, antes da
pandemia do novo Coronavírus.
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Aulas em casa

Crescem gradativamente no
Brasil os projetos de lei sobre
homeschooling - a substituição
do ensino escolar pelas aulas
dadas aos filhos, em casa, pelos
pais ou responsáveis. Além da
aprovação em Cascavel (PR),
apuramos que em Brasília há PL
similar tramitando na Câmara
Legislativa do DF. Na capital
São Paulo, a Câmara Municipal
provou uma proposta em
primeiro turno, e segurou na
pauta. O mais bem-sucedido
foi o projeto de Vitória (ES),
onde a proposta já cumpriu
toda a tramitação. Foi
aprovada pelos vereadores,
mas vetada pelo prefeito. O
PL voltou para os edis que, por
sua vez, derrubaram o veto. A
cidade se tornou a primeira
do Brasil a regulamentar o
ensino domiciliar.

Na sala

O Brasil - terra onde de tudo
se inventa - deve inovar esse
conceito comum nos EUA.
Além dos pais, um tutor (novo
nome para professor) poderá
ir às casas das crianças.

Terceirização Air

Os pilotos das aéreas estão
em estado de alerta na
cabine. Querem evitar a
“pejotização” da categoria
nas companhias, o que
lhes custará caro, além
das milhares de demissões
no Brasil desde o início da
pandemia. Está na pauta
da Câmara nesta semana
a MP 964/20, que abre
brecha para a terceirização
da contratação de pilotos e
copilotos.

Perigo no ar

A MP foi publicada pelo
governo em 8 de maio e
perde a validade no próximo
dia 7. O comandante Tiago
Rosa, secretário-geral do
SNA (Sindicato Nacional dos
Aeronautas), afirma que a
MP, se aprovada, “vai causar,
entre outras consequências,
falta de segurança e
precarização da profissão”.

Protegido

Tão criticado nos últimos
meses, o ministro Ricardo
Salles (Meio Ambiente)
não circula mais sem um
discreto segurança. Num voo
de Guarulhos para Brasília
domingo à noite, o guardacostas estava na poltrana
atrás dele, olhos atentos a
todos que o reconheciam.

Prevenido

Salles usa dois celulares e
não se desconecta durante
os voos. Só pega avião com
wi-fi. Vai que o presidente Jair
Bolsonaro liga para mandar
passar uma boiada lá embaixo.

Paraíso aberto

A administração do arquipélago
de Fernando de Noronha,
território de Pernambuco, inicia
hoje reabertura para turistas
com uma novidade curiosa: vai
permitir entrada de quem já
foi contaminado e curado pelo
coronavirus.

Turismo e História

Um estudo da Universidade
da Panônia (Hungria) para
a Unesco, com análise do
desempenho turístico de 129
países (entre 2014 a 2017),
afirma que cidades que contam
com patrimônios mundiais
aumentam a visitação turística.
“Os resultados mostram que
um novo patrimônio mundial
natural pode gerar 1,4 milhão
de novos turistas por ano e US$
4,6 bilhões extras em receitas
de turismo”, concluem os
pesquisadores.

Por aqui

No Brasil, os patrimônios
naturais avalizados pela
Unesco são Pantanal, Serra
da Capivara, Chapada
Diamantina, Chapada dos
Veadeiros e Atol das Rocas.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Iniciada licitação para contratar a empresa gestora do Rotativo
O setor de licitações da Prefeitura de Umuarama iniciou ontem
(segunda-feira, 31) pela manhã,
a primeira etapa do cer tame que
visa realizar a contratação de empresa de prestação de ser viços
que irá gerir durante 10 anos o
Sistema de Estacionamento Rotativo no Município.
Durante a reunião, as seis empresas que foram consideradas
aptas a participar do procedimento
licitatório, cada uma delas com um
representante, foram submetidas
à sessão de habilitação, quando
tiveram suas documentações analisadas. Os envelopes com as propostas foram entregues e aguardam lacrados pela segunda etapa
(abertura dos envelopes), que ainda não teve data definida.
O terceiro e último passo, que
é a contratação da empresa vencedora, deve ser submetido às duas
etapas anteriores para apresentar
a aptidão da empresa para a prestação do serviço.
A vencedora irá controlar 4 mil
vagas de estacionamento que estrarão no sistema rotativo pago,
na área central da cidade e o valor
apresentado pela prefeitura para
contratação da empresa através

FOTOS: ALEX MIRANDA

Empresa dará apoio à fiscalização

PROCESSO foi iniciado ontem e primeira etapa foi a habilitação das empresas concorrentes
da licitação, é de R$ 535.800
mensais, chegando a R$ 64.292
milhões, pelo período de 10 anos
de concessão.
Segundo o presidente da Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Umuarama (Aciu), Orlando Luiz Santos, o empresariado está ansioso para que o processo termine e o serviço possa

ser retomado. “Os empresários e
comerciantes querem a volta do
estacionamento rotativo. Com o
sistema em pleno funcionamento,
os comerciantes acreditam num
aumento das vendas, pois notaram que, com o sistema agilizado,
o número de visitantes nas lojas
aumenta e fica mais ágil durante
o expediente”, comentou Orlando.

Concorrência pública

A modalidade do processo de licitação para a contratação de empresa
que vai gerir o Estacionamento Rotativo em Umuarama é do tipo concorrência. O serviço que operava na cidade foi interrompido no ano de 2019
por decisão do prefeito Celso Pozzobom, alegando questionamentos de
usuários e irregularidades já apontadas pelo Ministério Público. De acordo
com o edital de concorrência pública nº 005/2019 (redesignado), a concessão contempla a implantação, operação e gestão da Zona Azul em formato
digital, incluindo a distribuição de créditos, disponibilização de tecnologia
aos munícipes através de aplicativo digital e a manutenção de todos os
elementos do sistema operacional.

Anda de acordo com o Edital, a concessão compreende
também o ser viço de apoio à
fiscalização – que será executada exclusivamente pelos Agentes da Autoridade de Trânsito
–, visando preser var os direitos
do cidadão e o cumprimento da
rotatividade nas vagas, bem
como o controle e aferição de
uso remunerado das vagas do
estacionamento rotativo nas
vias, áreas e logradouros públicos no município, para veículos
automotores e similares, denominado Sistema Inteligente de
Estacionamento Rotativo.
A entrega dos envelopes
aconteceu ontem (31) às 9h, no
saguão do Centro cultural Vera
Schulber t, pois a Sala de Licitações da Prefeitura de Umuarama
não apresenta espaço arejado
suficiente durante o período de
pandemia devido ao novo coronavírus. O critério da licitação foi
o de maior ofer ta, mediante o
maior percentual de repasse.

Zona Azul

O contrato que o município
mantinha com a empresa
Caiuá Consultoria e Assessoria que operava a Zona Azul
desde 2009 foi rescindido
pelo prefeito Celso Pozzobom em abril de 2019, antes
do prazo de vencimento. A
medida unilateral provocou
demanda judicial com pedido de indenização por parte
da concessionária. Já o novo
processo de licitação lançado
pela prefeitura foi declarado
extinto pelo Tribunal de Contas do Paraná, sob alegação
de irregularidades.

É raro encontrar uma vaga no estacionamento central da cidade, sem a rotatividade obrigatória
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Números
da covid-19
O mês de agosto se encerrou com 910 casos de covid19 confirmados em Umuarama,
desde o início da pandemia,
entre os quais 802 pessoas já
se recuperaram e 13 não resistiram à doença e morreram.
Ontem (31), foram anunciados
mais quatro positivos – duas
mulheres de 39 e 54 anos e
dois homens de 71 e 76 anos.
Atualmente a cidade tem 90
pessoas com coronavírus em
isolamento domiciliar e cinco
hospitalizadas – três em unidades de terapia intensiva (UTI) e
duas em enfermarias.
Por outro lado, a Secretaria
Municipal de Saúde investiga
286 pessoas com suspeita da
doença, das quais 277 estão
isoladas e nove internadas nos
hospitais de referência para
atendimento de Covid-19 pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)
– seis desses casos suspeitos
estão em leitos de UTI e três em
enfermarias.
Outras 3.964 suspeitas já
foram descar tadas do total de
5.160 notificações recebidas
até o momento.
Ainda, na segunda-feira
havia 16 pessoas internadas
em UTI, provenientes dos 21
municípios da região – índice
de 80% de ocupação, considerando a disponibilidade de
20 leitos Covid pelo SUS. Já
nas enfermarias, a taxa de
ocupação atual é de 30% –
com 12 pacientes internados
nos 40 leitos ofer tados pela
saúde pública para Umuarama
e região, destinados a pacientes positivos ou com suspeita
da doença.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
NO GOOGLE ACADÊMICO

Unipar comemora indexação de
suas revistas científicas
A Unipar comemora a recente
aprovação para indexação das suas
revistas científicas na base Google
Acadêmico. A concessão colabora
para que a Instituição consiga
expandir a difusão do conhecimento
no meio acadêmico. A Universidade
produz seis revistas científicas; já
estão na base ‘Arquivos de Ciências
da Saúde’, ‘Arquivos de Ciências
Veterinárias e Zoologia’, ‘Educere
– Revista da Educação’ e ‘Ciências
Jurídicas e Sociais’. Aguardam
autorização a ‘Akrópolis – Revista de
Ciências Humanas’ e a ‘Revista de
Ciências Empresariais”.
Essa ferramenta do Google reúne
artigos científicos, teses, trabalhos
acadêmicos, literatura
escolar, jornais de
universidades, além de
materiais da Google
Books e de bases de
dados abertas, como
Scielo, Altametric e
Wiley, facilitando a
busca desses periódicos.
Para a professora
Evellyn Wietzikoski,
coordenadora de

Pesquisa e Extensão da Unipar, o
fato deve ser comemorado: “Isso
não só amplia a divulgação e o
alcance dos trabalhos publicados nas
revistas da Unipar, como também
sobreleva o nome da Universidade
Paranaense e de seus investimentos
em produção do conhecimento”.
O coordenador de Pós-Graduação
da Unipar, professor Emerson
Botelho, concorda, lembrando que a
plataforma permite que o periódico
possa calcular seu próprio impacto
com base em qualquer artigo
publicado. “Este dado é importante
para a verificação da repercussão
dos trabalhos publicados”, observa.

Capa de revista indexada

VARIEDADES

UMUARAMA, 1º DE SETEMBRO DE 2020

horóscopo

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Áries 21/03 a 20/04

www.coquetel.com.br

Touro 21/04 a 20/05

Aparelho
de comunicação
móvel
Bêbada;
alcoolizada
Ingrediente
do suspiro

Italiano

Agnaldo
Timóteo,
cantor
Velejador

"Peter
(?)",
conto
infantil

Gêmeos 21/05 a 20/06

Mama
de vaca
(Zool.)

Sujeira da
mobília

Libra 23/09 a 22/10

Setembro começa com mudanças no céu, meus consagrados. E
uma delas é a entrada da Lua em Peixes, a Casa da saúde do seu
signo. Plutão avisa que as coisas devem se resolver numa boa
se você não pagar de doida, ficar no seu canto e fingir demência.

Escorpião 23/10 a 21/11

Além dessa influência positiva, você também vai contar com o excelente aspecto entre Mercúrio e Plutão, que estarão em harmonia
e ajudam a destacar sua criatividade no trabalho, bem como a
habilidade para expandir seus contatos e conhecer gente nova.

Sagitário 22/11 a 22/12

Vale a pena redobrar a atenção para não se distrair enquanto
está cuidando do serviço, afinal, você terá uma chance maior
de causar uma boa impressão e até se destacar entre outros
candidatos se está de olho em uma promoção.

De + este
(Gram.)
Sufixo de
"burrico"
Vitamina
abundante
no limão

50, em
romanos
Porção de
pelos

Sílaba de
"torto"
Jennifer
(?), cantora

Peça onde
se lavam
louças

Zoológico
(red.)
A parte
posterior

Direito do
eleitor
Erva
seca

Conversa
mole (gír.)
Torna
comum

Pedido de
repetição
feito em
shows
Nota mais
alta na
avaliação
escolar
Substâncias do
banho de
espuma

Cada
etapa do
torneio de
futebol

BANCO

Capricórnio 22/12 a 20/01
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LIVRÃ O

O astral é favorável para expandir seus contatos, seja na vida
profissional ou pessoal. Nas finanças, a recomendação dos
astros é ser flexível ao lidar com os gastos em casa. Na vida
profissional, Vênus treta com Plutão e indica que trabalhar
em parceria vai exigir alguns ajustes: controle suas reações
para não brigar.

Aquário 21/01 a 19/02

Vale a pena organizar suas contas, planejar o orçamento e cuidar do
que é seu. Se vislumbrar um negócio lucrativo, mantenha segredo
sobre a sua boa sorte -- Mercúrio, em trígono com Plutão, favorece
segredos e assuntos conduzidos de maneira sigilosa.

Peixes 20/02 a 20/03

O romance só tem a ganhar se você e o seu amor valorizarem
os pontos que têm em comum. Apoie-se nas qualidades do seu
signo para se destacar e atingir os seus objetivos! Você vai se
entender bem com os amigos.

Objeto de
manicures (pl.)
A 2a vogal

Hábeis;
capazes
Velho,
em inglês

Já nas
banca s

e nas
livrari as!

JÁ NAS BANCAS!

/editorapixel
@editorapixel

Solução
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Virgem 23/08 a 22/09
A saúde também pode ser beneficiada por uma mudança de
hábitos: bom momento para iniciar uma dieta, abandonar um
vício, dar um chega pra lá no sedentarismo. Um namoro ou
um envolvimento amoroso recente pode se tornar mais sério.

Orifício
do nariz
Aterrorizada
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Leão 22/07 a 22/08

Se você vinha cobiçando um novo cargo, ou até um emprego diferente, saiba que será mais fácil dar o primeiro passo agora. Pode
ser o momento de agir com cautela na convivência com pessoas
que têm um pensamento mais conservador, assim vai evitar brigas.

Calculam
Recinto
do prisioneiro

3/old. 4/cela — teta — tufo. 5/paetê.

Com a entrada da Lua em Peixes, sua disposição para aprender coisas
novas e sair da rotina tende a crescer. Você pode explorar essas boas
energias para estimular a vida profissional. Aproveite para restaurar o
contato com pessoas importantes em sua vida que andavam longe.

Interjeição
de espanto
As viagens
de avião

A mulher
acusada
de crime

Câncer 21/06 a 21/07
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Gêmeos, setembro começa com muita agitação entre as estrelas, que mandam uma porção de recados para o seu signo.
Nossa fada sensata pede para dedicar um pouco mais de importância à imagem que passa aos outros, especialmente se tem
objetivos ambiciosos no trabalho.

O "eu" de
cada um Assume
como filho
Mesquinho; legítimo
pão-duro

Lantejoula

F
E
N
O

Evite se arriscar em excesso se não quiser ter de buscar sua
dignidade no lixo: sair da sua zona de conforto e assumir novas
empreitadas pode dar ruim agora. O romantismo tende a crescer,
assim como a descontração e a diversão ao lado da pessoa amada.

© Revistas COQUETEL

Cultiva
Relativo
a terra
ao período
da manhã Brasil
(abrev.)
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Áries, o nono mês do ano começa com a entrada da Lua em
Peixes. Por isso, a recomendação dos astros é cuidar dos seus
interesses discretamente hoje. Pode ser uma boa pedida reservar um tempinho para repensar algumas coisas e prestar mais
atenção nos avisos que o seu sexto sentido envia.
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Zélia Casoni
“Nosso corpo é
muito sábio, por
isso todas as vezes
que sente que
precisamos mudar
algo em nós, ele
resiste buscando nos
proteger. Acontece
que, muitas vezes, o
corpo está condicionado a maus hábitos
e resiste em sair deles achando que é o
melhor, já que fomos
nós que o educamos
assim.Nosso corpo é
muito sábio, por isso
todas as vezes que
sente que precisamos mudar algo
em nós, ele resiste
buscando nos proteger. Acontece que,
muitas vezes, o corpo está condicionado
a maus hábitos e resiste em sair deles
achando que é o melhor, já que fomos nós
que o educamos assim. Sabe aquele sentimento que algo precisa mudar e você fica
adiando, por isso o sentimento de culpa
vem junto? É seu organismo avisando
sabiamente que agora é a hora!”

ARQUIVO PESSOAL

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Quando vires um homem bom, tenta
imitá-lo; quando vires um homem
mau, examina-te a ti mesmo.
(Confúcio)

Cereja no Bolo

Hoje é dia de cumprimentos para os
leitores da coluna que fazem aniversário
-, Daniela Ferreira de Freitas, Elvira Gomes
Ribeiro, João Lopes da Silva, José Aparecido Silva, Nelson Augusto G. Barbosa e
Simone Kinars. Da coluna: felicidades.

ZOOM

Com o pai Sérgio Suguimati, Pedro vai feliz para a aula de judô, na academia Prósport
do tio, Marcos Suguimati. Ele faz parte da turminha ‘judô baby’, que reúne crianças de 2
e 3 anos. Se o gosto por esporte é de família, o menino tem tudo para brilhar!
a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR
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Ciência na pauta
ARQUIVO PESSOAL

Eleição

A Associação Médica de Umuarama
realizou eleições para a nova diretoria
e conselho fiscal que irão comandar a
instituição pelos próximos três anos.
Todos os associados com suas obrigações
em dia tem o direito de votar. A eleição aconteceu ontem (31) das 8 às 18
horas, presencialmente, na sede da AMU,
que fica Av. Manaus, 3948 - Zona I, em
Umuarama. Todas as medidas de prevenção ao Covid-19 forão tomadas.Conforme
edital publicado no site oficial da AMU,
uma única Chapa, denominada ATITUDE
apresentou-se para o preenchimento dos
cargos da Diretoria e Conselho Fiscal,
conforme relação abaixo.

Chapa - ATITUDE

LANÇAMENTO !

apartamentos studio
44 3621-4500

CRECI 1765-J

A partir deste mês, a equipe da Coordenadoria de
Pesquisa e Extensão da Unipar redobra atenção nos
preparativos do 19º Encontro Anual de Iniciação Científica, que, desta vez, terá que ser virtual. À frente da
comissão organizadora está a coordenadora, professora
Evellyn Wietzikoski. Ela diz que a expectativa é envolver aproximadamente 2.500 estudantes universitários,
que irão apresentar cerca de mil trabalhos acadêmicos,
ligados a pesquisas científicas. Será no final do mês
que vem, nos dias 29 e 30, com as exposições por live.

Presidente: Dr. Fábio Augusto de Carvalho;
Vice-Presidente: Dra. Isabella Morais Tavares;
1º Secretaria: Dr. Alain Barros Corrêa; 2º Secretario: Dr. Guilherme Nogueira Derenusson;
1º Tesoureira: Dra. Fabiana Balbino Sant´Ana Fuck; 2º Tesoureira: Dra. Marcia Alessandra Arantes Marques; 1ª Diretor Cientifico:
Dr. Francisco Guilherme Fernandes
2º Diretor Cientifico: Dr. Dirceu Ribas Veiga
Junior ; 1ª Diretor Cultural: Dr. Carlos Antônio Lisboa da Silva e 2º Diretor Cultural: Dr.
Rodolfo de Faria Carvalho . A coluna destaca
amanhã mais membros da diretoria.
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CLASSIFICADOS

CRUZE SEDAN LTX I TURBO

17/18, BRANCO, COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

TRACKEER LT

17/17, BRANCO, COMPLETO, AUT

R$ 65.900,00

TRIBUNA HOJE NEWS, 1º DE SETEMBRO DE 2020

ONIX 1.4 ACTIV AT

18/19, LARANJA, COMPLETO, AUT

R$ 59.900,00

COBALT 1.4 LTX

13/14, PRATA, COMPLETO

R$ 37.900,00

UMUARAMA, 1º DE SETEMBRO DE 2020
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Atacante Neymar garante
sua permanência no PSG

O atacante Neymar não irá se transferir para o Barcelona e segue como
a principal estrela do Paris Saint-Germain para esta temporada. O brasileiro
tem o sonho de voltar a uma final de
Liga dos Campeões com a equipe
francesa, mas para ser campeão. Em
entrevista à revista oficial do clube,
o camisa 10, que tem contrato até

2022, garantiu a permanência.
“Eu fico no PSG. Temos a ambição de voltar à final da Liga dos
Campeões, mas desta vez para
ganhá-la”, afirmou.
Após tentar forçar uma saída para
a Catalunha na última janela de verão
europeu, a situação mudou completamente e Neymar parece feliz na

capital francesa. Ao lado de Mbappé
e Di María, o brasileiro conquistou
três títulos nacionais e ficou per to
de vencer a maior competição de
clubes da Europa. Informações da
imprensa estrangeira dizem que
o craque está conversando com
Messi e seduzindo o ar gentino
para se juntar a ele no PSG.

Honda Racing não diminui a velocidade na temporada 2020

DIVULGAÇÃO

Mais patrocínios, mais investimentos, Latino-Americano e Mundial de
Enduro estão na pauta do time da montadora, que capricha na interação online
com fãs e mantém estrutura completa, a
despeito da pandemia de covid-19
Tão versátil quanto as modalidades de
competições protagonizadas por motocicletas de que participa, com equipe própria, equipes satélites e pilotos patrocinados, é a atuação da Honda Racing em
várias vertentes da engrenagem de trabalho em equipe que a levou à conquista

de 37 títulos em 2019 e à ampliação
de investimento em 2020. Neste ano, a
Honda disputa campeonatos de motovelocidade, motocross, enduro, incluindo o
Latino-Americano e o Mundial, e de rally,
com 31 pilotos, 15 deles oficiais.
A montadora mantém duas categorias monomarca de base no SuperBike,
o principal campeonato brasileiro de
motovelocidade: a Honda Junior Cup,
para crianças e adolescentes, com idade
de oito a 16 anos, e a Copa Pro Honda
CBR 650R, que estreia em 2020, substituindo a Copa Honda CBR 500R. A
marca também aumentou o apoio ao
que chama de equipes satélite.
No MotoCross, a Circuit Honda terá
mais pilotos do que em sua primeira temporada, em 2019. No Enduro FIM, em
2020 estreia a Edgers Factory Team. E,
como sempre, a Honda Racing reuniu

HONDA Racing atua em várias vertentes
e equipe conquistou de 37 títulos em 2019 e
ampliou investimentos em 2020

um time de pilotos feras, que inclui Tunico
Maciel, atual campeão brasileiro de
Rally Cross Country e bicampeão do
Sertões nas motos, e Jean Azevedo,
que é o mais famoso e experiente
piloto de motos em rally do Brasil.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ANTONIO APARECIDO
MORO, inscrita sob nº CPF
209.231.989-20, estabelecido
na Estrada Canelinha, 1934, CEP
87507-190, cidade de Umuarama
Estado do Paraná, comunica
para os devidos fins o extravio de seu alvará municipal
nº 22.134. Com esta publicação o mesmo torna-se sem
valor legal e comercial.

ALUGA-SE
SALAS COMERCIAIS: 05(cinco)
salas comerciais localizadas no
EDIFÍCIO VERDES MARES. Rua
Dr. Rui Ferraz de Carvalho, 4212,
próximo a Prefeitura Municipal
de Umuarama.
Mais informações tratar pelos
telefones (44) 98837-6027 ou
(44) 99957-0013.
CASAS: 02 (duas) casas,
sendo uma com piscina e
uma sem piscina.
Mais informações tratar pelos
telefones (44) 98837-6027 ou
(44) 99957-0013.
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Umuarama estreia com vitória
na chave Ouro do Paranaense

O time de futebol de salão de
Umuarama estreou com vitória na
Chave Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal.
O jogo aconteceu na última sexta-feira (28) e o Umuarama Futsal
(Afsu) jogou fora de casa. Foi encarar uma partida acirrada contra o
Marechal Cândido Rondon, mas
venceu a peleja pelo placar de 3x2.
Saiu com moral para enfrentar o
Joaçaba pela Liga Nacional 2020,
partida que aconteceu no domingo.
O jogo contra o Marechal aconteceu no ginásio Ney Braga, sem a
presença do público por conta das
medidas de segurança sanitária contra
a covid-19. Mesmo com o cenário atípico, o Umuarama entrou em quadra
focado e conseguiu a vitória. Os gols
foram de Augusto, Léo Café e Ouchita.

Vitória em
casa na LFN

Apesar de não haver torcida, o
Umuarama fez valer o jogo em
casa e estrou com vitória na
Liga Nacional de Futsal (LNF)
no domingo (30), no Amário
Vieira da Costa. A partida contra
o Joaçaba terminou em 3x2 e
marcou retornou à LNF do time
da Capital da Amizade.
A partida, disputada com
portões fechados por conta
da pandemia da covid-19,
teve transmissão ao vivo
pelas redes sociais da LNF.
Os gols foram marcados por
Matheus Batista, Leo Café e
Caio Jotinha.
Na última sexta-feira o
Umuarama já tinha jogado,
desta vez pelo Paranaense,
e venceu pelo mesmo resultado a forte equipe do Marechal Cândido Rondon .

FOTOS: DIEGO IANESKO

COMEÇARAM os desafios do Time de Umuarama na Chave Ouro do Paranaense

